
 

 

 
 

HAYLOU X1 Pro True vezeték nélküli ANC fülhallgatók 
használati útmutatója 

 
 

 



 

 

 

HAYLOU X1 Pro True vezeték nélküli ANC fülhallgatók 

 
Áttekintés 



 
 
 

 

 

Hogyan kell viselni 



 
 

Állítsa be a fülhallgatót úgy, hogy a legjobban illeszkedjen. 
 

 
Híváskor állítsa a Mic 1-et a száj irányába, hogy jobb beszédélményt szerezzen. 

 
Hogyan kell tölteni 



1. Az első használat előtt töltse fel teljesen a töltőtokot és a fülhallgatókat. 

2. Helyezze be a töltőkábelt a fülhallgató és a töltőtok egyidejű töltéséhez. 

3. Füldugók: Helyezze vissza őket a tokba, a füldugók jelzőfénye folyamatosan pirosan világít. Teljes feltöltés 

után a jelzőfény 60 másodpercig folyamatosan fehéren világít, majd kialszik. 
 

 
Akkumulátor Indikátor nak,-nek TöltésÜgy 

 

Nyissa ki/csukja be a fedelet, az akkumulátor aktuális töltöttségi szintje három lámpa háromszori felvillanása után 

jelenik meg. Ha az akkumulátor töltöttsége meghaladja a 30%-ot, az akkumulátorjelző 10 másodpercig világít, majd 

kialszik. 

(Először le kell zárni a házat, majd kinyitni, hogy újra ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét) 

 
Alacsony akkumulátor töltöttségi szint, töltési felszólítás: 

Kevesebb, mint 30%, a LED1 2 másodpercenként háromszor felvillan, és 1 perc folyamatos keringés után kialszik. 
 

 

Erő-tovább 

 
Amikor a fülhallgató a töltőtokban van, nyissa ki a fedelet a bekapcsoláshoz. 

Amikor a fülhallgató a házon kívül van, és kikapcsolt állapotban van, tartsa lenyomva az MFB gombot körülbelül 1,5 
másodpercig a bekapcsoláshoz. 



 

 

Erő-ki 

 
Helyezze vissza a fülhallgatókat a tokba, és zárja le a fedelet, ezek automatikusan kikapcsolnak. 

 
Hogyan csatlakozz 

 
Egyszerre vegye ki mindkét fülhallgatót a tokból. Nyissa meg az eszköz Bluetooth-át, keresse meg a „Haylou X1 Pro” 

kifejezést, és kattintson a csatlakozáshoz. 

Ha a csatlakozás sikertelen, helyezze vissza a fülhallgatót a tokba, és próbálja újra. A csatlakoztatás után a 

fülhallgatók automatikusan újra csatlakoznak az utoljára párosított eszközhöz, amikor bekapcsolják (a Bluetooth-t be 

kell kapcsolni). 
 

 
Váltás Mono és Sztereó mód között: 

Vegyen fel két fülhallgatót, hogy automatikusan sztereó módba lépjen, az egyiket pedig 

nyomja vissza a monó módba lépéshez. Vagy újra felveheti a sztereó mód folytatásához. 

Kézi csatlakozás:Ha a fülhallgató ki van kapcsolva, manuálisan kapcsolja be a két fülhallgatót. 



Várjon 2-3 másodpercet, amíg a fülhallgatók bekapcsolnak és összekapcsolódnak egymással. Amikor mindkét 

fülhallgatón lévő jelzőfény lassan fehéren villog, kapcsolja be az eszköz Bluetooth funkcióját a csatlakozáshoz. 

 
Hogyan kell használni 

 

 
Kattintson az MFB 

gombraZene 

lejátszása/szünetelteté

se Kattintson az MFB 

gombra Válasz/Hívás 

befejezése 

Kattintson duplán az MFB gombra az L-en 

A szám ugrása visszafelé 

Kattintson duplán az MFB gombra az R-en 

Ugrás előre 

Tartsa lenyomva az MFB gombot körülbelül 4 másodpercig az ANC mód átkapcsolásához 

Kattintson háromszor az MFB 

gombra R Kapcsolja be/ki az 

alacsony késleltetési módot 

készenléti állapotban 

Háromszor kattints az MFB gombra az L-en 

Készenléti állapotban hívja meg a hangasszisztenst 

 
Gyári beállítás 

 
Ha a füldugókat nem lehet csatlakoztatni és nem megfelelően használni, kérjük, kövesse az alábbi módszereket: Ha a 

fülhallgató a töltőtokban van, és a töltőtokban van áram, nyomja meg hosszan az MFB gombot 10 másodpercig, a 

fülhallgatók automatikusan visszaállnak (a kapcsolat rögzíti a két fülhallgató és az eszköz törlődik). 

* Ha a művelet sikertelen, kérjük, ismételje meg a fenti lépéseket; vagy jelentkezzen be a hivatalos áruházba, lépjen 

kapcsolatba az ügyfélszolgálattal a visszaállítási művelet videójának megtekintéséhez. 

 
Csak audio kimenetek egyetlen fülhallgatóról 

 



Valóban szokatlan. Kérjük, állítsa be a fülhallgatót gyári állapotba, távolítsa el a kapcsolati rekordot a telefonról, és 
csatlakoztassa újra. 



Egyéb TöltésProblémák 
 

1. A fehér LED 1 perc múlva kialszik. Ez azt jelenti, hogy a fülhallgatója teljesen fel van töltve. 

2. A fülhallgató nem töltődik, ha a töltőtok lemerült. 

3. A LED nem világít a tok töltése közben. Ez azt jelenti, hogy a tok teljesen fel van töltve, így a lámpa nem 

gyullad ki. 

 
Csomaglista 

 
Fülhallgató, töltőtok, 3 pár füldugó (M méret előre telepítve), töltőkábel, használati útmutató. 

 
Alapvető Paraméterek(Fülhallgató)  

 

Működési hatótáv: 10 m (nyílt tér, akadály nélkül) 

Akkumulátor kapacitása: 45 mAh (egy fülhallgató) 

Töltési idő: kb. 2 óra 

beszélgetési idő: kb. 5 óra 

készenléti idő: kb. 60 órás 

bemeneti paraméter: 5V 

100mA 

Akkumulátor típusa: Újratölthető Li-ion gombelem 

Bluetooth verzió: V5.2 

 
Alapvető Paraméterek (TöltésÜgy)  

 

Bemeneti paraméter: 5V 

500mA Kimeneti paraméter: 

5V 150mA Töltési idő: kb. 3 

órás akkumulátor kapacitás: 

400 mAh Akkumulátor típusa: 

Li-ion polimer 

 
Figyelmeztetések 

 
Figyelem 

 
1. Semmilyen okból ne szerelje szét, ne javítsa vagy módosítsa a terméket, mert ez tüzet okozhat, vagy akár 

teljesen tönkreteheti a terméket. 

2. Ne tegye ki a terméket olyan környezetnek, ahol a hőmérséklet túl alacsony vagy túl magas (0°C alatt vagy 

45°C felett). 

3. A fülhallgató használata közben tartsa távol az indikátorokat gyermekek és állatok szemétől. 

4. Ne használja ezt a terméket zivatar idején. A zivatarok a termék hibás működését okozhatják, és 

növelhetik az áramütés kockázatát. 

5. Ne törölje és ne tisztítsa a fülhallgatót vagy a tokot alkohollal vagy más illékony folyadékkal. 

6. Kerülje a folyadékokkal való érintkezést. 

 
jegyzet 

 
1. Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és tárolja megfelelően. 

2. Ha első alkalommal használja, kérjük, teljesen töltse fel ezt a terméket. 

3. Kérjük, töltse fel a terméket, ha két hétig nem használta. 

4. Kérjük, használjon tanúsított töltőt. 

5. Hallása védelme érdekében ne viseljen hosszú ideig fülhallgatót. 

6. Ne viseljen fülhallgatót semmilyen kockázattal járó helyzetben, mivel a viselése ronthatja a külvilág észlelését. 

 
Napi karbantartás 

 

Kérjük, ne zuhanyozzon fülhallgatóval. Ne viselje őket esős napon. Ne hagyja őket mosógépben vagy más szélsőséges 

helyzetben. Tisztítsa meg őket száraz ruhával. 



Jótállási jegy 

 
GaranciaIdőszak  

 

12 hónappal a termék megvásárlása után. (vagy érdeklődjön a helyi vásárlónál további részletekért.) 

 
Ingyenes szolgáltatás 

 

Ha a minőségi problémákból adódó hibák a garanciális időszakon belül jelentkeznek, kérjük, vigye el ezt a jótállási 

jegyet és a vásárlási bizonylatokat a forgalmazóhoz ingyenes csereszolgáltatás céljából. 

 
Modellszám 

Vásárlás dátuma 

Felhasználó neve 

Felhasználó 

telefonszáma 

Felhasználó címe 

Bolt neve Bolt címe 

Megjegyzések 

Az ingyenes csereszolgáltatás nem érhető el az alábbi körülmények között: 

 
1. Az illetéktelen szétszerelés által okozott károk. 

2. Szivárgás vagy leejtés által okozott hibák vagy fizikai sérülések. 

Isten cselekedetei által okozott károk. 

Feltételezve, hogy a terméken a fenti körülmények kivételével bármilyen sérülés vagy hiba található, kérjük, 

térjen vissza hozzánk vagy forgalmazójához ingyenes javítás céljából. 

 
FCC követelmény 

 
A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a 

felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére. 

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A működés az alábbi két feltételhez kötött: 

 
1. Ez a készülék nem okozhat káros interferenciát; 

2. Ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is. 
 

Gyártó: Dongguan Liesheng Electronic Co., Ltd. 

Cím:401-410-es szoba, 1. épület, Hongtu Road 86. szám, Nancheng körzet, Dongguan város, Guangdong, Kína 
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